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TALÁLKOZÁSOK A SZALONBAN 
(a hosszú csönd után)

A koronavírus árnyékában a megrettent Európa már nem bírja a csöndet vagy a virtuális 
létezést. Itt Budapesten egyre több művész dönt úgy, hogy kilép az árnyékból és belép a 
közösségi térbe.
Hat képzőművész mutatja be néhány munkáját, némelyek a karanténban készült -, má-
sok a karanténban válogatott anyagot. 
Nézve a képeket eszembe jut Heinrich Böll híres könyve: „Doktor Murke összegyűjtött 
hallgatásai”. 
Itt is elmondhatjuk, hogy a képek a karantén alatt „összegyűjtött hallgatások”
De vajon kell-e a csönd, a hallgatás a művészetben? Bizony kell!
Azt látjuk, hogy a XXI. század embere fél a csöndtől, körülveszi magát haszontalan infor-
mációval, az új isten megabitekben mérhető. Mindez már csak zaj, arra szolgál, hogy azt 
hidd: követed a világot, benne vagy a ’mainstream’-ben.
A csend, mint a kozmosz üzenete felemel bennünket egy másik dimenzióba, ami isme-
retlen, ezért bár kissé ijesztő mégis extatikus lehet, ha nem utasítod el a félelmeid miatt.
A művészet olyan területe a valóságnak, ami hasonlít a csendhez. egy sokismeretlenes 
egyenlet és a művészek azon dolgoznak, hogy a saját ’algoritmusukkal’ megfejtsék az 
egyenletet. 

Ebből látunk most egy kis ízelítőt.

Budapest, 2020. júliusa
Németh Géza
képzőművész
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És mind e földet megindítod
akril, vászon, 80 x 60 cm, 2018.
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Sebzett táj
akril, vászon, 80 x 60 cm, 2018.
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A puszta
aquarell, papir, 30 x 41 cm, 2018.
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Ébredés
aquarell, papir, 35 x 27 cm, 2018.
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Diagonálisok
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Elmozdulás
akril, vászon, 80 x 60 cm, 2020.
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Lenyomatok  I.
vegyes technika, karton, 80 x 60  cm, 2019.
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Lenyomatok  II.
vegyes technika, karton, 80 x 60  cm, 2019.
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Sárga ég II.  
akril, olaj, vászon, 41 x 46 cm.  2019. 
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Sárga ég III.  
akril, olaj, vászon, 51 x 50 cm.  2019.  
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Télikert
akril, kasírozott vászon, 70 x 100 cm.  2020. 
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Temető
akril, kasírozott vászon, 70 x 100 cm.  2020. 
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